
Конкретна назва предмету закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з супроводження і технічної 

підтримки програмного забезпечення колл-

центру Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб «Smile IPCC»

72250000-2                                         

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

114 000,00 Відкриті торги грудень 2016

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з обслуговування та ремонту 

друкуючої та копіювальної техніки

50310000-1                                  

Технічне обслуговування  і 

ремонт офісної техніки

349 000,00 Відкриті торги березень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки програмного 

комплексу «Автоматизована система 

виплат Фонду»

72250000-2                            

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

600 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2016

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного забезпечення 

«Система електронного документообігу 

АСКОД»

72250000-2                            

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

151 530,00
Переговорна 

процедура
грудень 2016

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги віртуальної кімнати даних 

максимальним обсягом розміщення 

інформації 150 ГБ

64210000-1                                 

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних

1 500 000,00 Відкриті торги січень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного комплексу 

«Звітність банків» на 2017 рік 

72250000-2                            

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

468 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з аудиту річної фінансової 

звітності Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, підготовленої відповідно до 

Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку за рік, що 

закінчується 31 грудня 2016 року

79210000-9                         

Бухгалтерські та 

аудиторські послуги

387 500,00 Відкриті торги березень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі              

Перебийніс О.С.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2017  рік (в новій редакції) 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016

Сторінка 1 із 5



Конкретна назва предмету закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з розширеної технічної підтримки 

програмного забезпечення  «Система 

електронного документообігу АСКОД»

72250000-2                            

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

140 000,00
Переговорна 

процедура
листопад 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Канцелярське приладдя різне

30190000-7                                   

Офісне устаткування                 

та приладдя різне

349 600,00 Відкриті торги серпень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Папір офісний для друку

30190000-7                                   

Офісне устаткування                 

та приладдя різне

520 000,00 Відкриті торги листопад 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Комп’ютерне обладнання 
30230000-0                          

Комп’ютерне обладнання
607 820,00 Відкриті торги серпень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Комп’ютерне обладнання 
30230000-0                          

Комп’ютерне обладнання
905 819,00 Відкриті торги жовтень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Оптоволоконні матеріали 
32560000-6  Оптоволоконні 

матеріали
692 000,00 Відкриті торги квітень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги захисту зовнішніх електронних 

інформаційних сервісів Фонду від 

зловмисних атак в мережі Інтернет

72410000-7                          

Послуги провайдерів
148 200,00 Відкриті торги травень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Захищена платформа зберігання резервних 

копій 

48820000-2                                     

Сервери
2 653 800,00 Відкриті торги липень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Системні блоки до комп'ютера, сканери 

потокові

30210000-4                                 

Машини для обробки 

даних (апаратна частина)

528 000,00 Відкриті торги вересень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Сторінка 2 із 5



Конкретна назва предмету закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Термінал збору даних, принтер штрих-коду 

(3012)

30210000-4                                 

Машини для обробки 

даних (апаратна частина)

40 000,00 Відкриті торги липень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники антивірусного програмного 

забезпечення типу McAfee

48760000-3                               

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

від вірусів

1 638 142,72 Відкриті торги червень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з доопрацювання комп’ютерної 

програми «Програмний комплекс з 

виведення неплатоспроможних банків з 

ринку» - проведення міграції даних з ОДБ 

неплатоспроможних банків

72210000-0                                      

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення

1 600 000,00
Переговорна 

процедура
червень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного 

комплексу "Автоматизована система 

виплат Фонду"

72210000-0                                      

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення

1 999 200,00
Переговорна 

процедура
березень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення 

за двома лотами: лот № 1 - примірники 

програмного забезпечення Microsoft Office 

2016 Standard; лот № 2 - примірники 

програмного забезпечення Adobe Acrobat 

Pro DC 

48310000-4                               

Пакети програмного 

забезпечення для 

створення документів

449 832,50 Відкриті торги листопад 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліцензія програмного забезпечення 

«Система електронного документообігу 

АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД 

Корпоративний» (іменна) та ліцензія 

програмного забезпечення «АСКОД 

Електронний архів» (серверна)

48310000-4                               

Пакети програмного 

забезпечення для 

створення документів

255 000,00
Переговорна 

процедура
липень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники ліцензійного програмного 

забезпечення Microsoft Exchange Server 

2016 Standart

48810000-9                               

Інформаційні системи
531 335,00 Відкриті торги червень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Сторінка 3 із 5



Конкретна назва предмету закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Примірник програмного забезпечення 

Oracle Database Entrerprise Edition, 12 на 8 

процесорів

48610000-7                       

Системи баз даних
6 156 000,00 Відкриті торги квітень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Модернізація програмно-апаратного 

комплексу Lenovo Flex System

99999999-9

Не відображене в інших 

розділах
3 967 236,00 Відкриті торги листопад 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з проектування підключення, 

підключення, встановлення, монтажу, 

відновлення працездатності та 

періодичного технічного обслуговування 

генератору CAT® GEP 165

50530000-9                                            

Послуги з ремонту                    

і технічного 

обслуговування техніки

502 513,00 Відкриті торги липень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки системи 

керування базами даних Oracle 11g 

72250000-2                              

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

651 000,00 Відкриті торги вересень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги розширеної технічної підтримки 

системи керування базами даних Oracle 11g

72250000-2                              

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

797 000,00 Відкриті торги жовтень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги щодо проведення опитування з 

метою оцінки рівня поінформованості 

населення

79310000-0                                  

Послуги з проведення 

ринкових досліджень

98 000,00 Відкриті торги серпень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги моніторингу інформаційного 

простору

79310000-0                                  

Послуги з проведення 

ринкових досліджень

150 000,00 Відкриті торги березень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Канцелярське приладдя різне

30190000-7                                   

Офісне устаткування                 

та приладдя різне

98 911,63 Відкриті торги листопад 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Сторінка 4 із 5



Конкретна назва предмету закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Оптоволоконні матеріали 
32560000-6  Оптоволоконні 

матеріали
573 180,00 Відкриті торги жовтень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного 

комплексу "Автоматизована система 

виплат Фонду"

72210000-0                                      

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення

1 700 000,00
Переговорна 

процедура
жовтень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного комплексу 

«Звітність банків» на 2017 рік 

72250000-2                            

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

162 000,00
Переговорна 

процедура
жовтень 2017

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 05 грудня 2016 N 197 (зі змінами, затвердженими рішеннями ТК від 01.12.2017 №827/17).

Cекретар тендерного комітету

В.С. Кікалов

Т.М. Мазур 

В.о. Голови тендерного комітету

Сторінка 5 із 5


